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  ·  Hi haurà una gran renovació del sector bancari.
 

  ·  Les noves generacions tindran molta importància en l’evolució del sector.
   

  ·  La tecnologia Blockchain pot ser la base futura dels serveis financers.
 

  ·  Caldrà veure l’evolució de les Bigtech i l’impacte dins el sector financer.
 

 ·  La societat evolucionarà fins reduir l'ús de diners en efectiu, inclús es pot
produir la seva desaparició en algunes zones.

20242020

Sandbox regulador

Complementàries
48%

Col·laboradores
32%

Competidores 
20%

Distribució de les Fintech segons la
seva relació amb els bancs (%)

A curt i mitjà termini poden sorgir
innovacions tecnològiques, però no
es produirà cap canvi dràstic als
serveis financers.

  ·  El terme sandbox fa referència a un
espai de proves controlat on es poden
adherir diferents empreses amb projectes
innovadors, en el que es supervisa
l'adequació de les activitats a la regulació.
 
 · Afavoreix tant les empreses que
realitzen proves al mercat, com als
supervisors i reguladors. La
implementació promou la innovació, una
constant actualització legislativa, fomenta
la competència i redueix els riscos.
 
  ·   A Espanya s'ha planificat la implantació
d'un sandbox a partir del 2020.

Les Fintech, la seva aplicació i efectes

en les activitats financeres i d'inversió

  ·  En aquest estudi es pretén analitzar l'efecte de la innovació
tecnològica al sector dels serveis financers.
 
 · A través de l'anàlisi del sector Fintech, es determinarà
l'evolució d'aquest i es podran definir perspectives futures
sobre les característiques del sector financer.

Objectius
    ·   Fintech s’utilitza per referir-se al conjunt d'empreses amb
models de negoci innovadors que es centren en la tecnologia
per oferir serveis financers alternatius als tradicionals.
 
  ·  Ha estat els últims anys quan s’ha popularitzat aquest
terme a causa de la desconfiança en les entitats financeres
tradicionals.

Introducció

  ·  Hi ha tres tipus de relacions entre les
entitats financeres i les Fintech:
col·laboració, competència i
complementació.
 
 · Recentment, han sorgit dos nous
competidors del sector bancari: els
neobancs i les Bigtech.
 
   ·    En relació als neobancs, cal diferenciar
entre neobancs i challenger banks, ja que
aquests últims es consideren bancs.
Aquestes Fintech proporcionen serveis
bancaris de forma totalment digital.
 
 ·  Les Bigtech, en canvi són grans
empreses que cada vegada tenen més
influència al sector financer. Les més
conegudes són les GAFA i les BAT.

Relació Bancs/Fintech
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